
Micro Habu AS3X Bind & Fly Basic

Vlastnosti
• AS3X systém pro dokonalé ovládání a přesné řízení
• Výkonné dmychadlo E-flite 28mm Delta-V®
• Vysokootáčkový střídavý motor dmychadla BL180M DF 11750Kv
• Čtyřkanálové řízení včetně směrovky a příďového kola
• Plně funkční sací a výfukové potrubí pro maximální tah
• Vynikající letové vlastnosti
• Obsahuje LiPol baterii 7,4 V 200 mAh a nabíječ
• Odnímatelný podvozek s kryty podvozkových šachet
• Potřebujete pouze letecký vysílač Spektrum DSM2™/DSMX
• Řiditelné příďové kolo umožní pojíždění po dráze

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, Inc., ASTRA, spol. s r.o.
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod

Tel.: 572 647 300, 571 893 707, Fax: 572 646 003

EFLU4450

Technické údaje
Rozpětí  372 mm
Délka  444mm
Letová hmotnost 76 g
Plocha křídla 3,5 dm²
Plošné zatížení 22 g/dm²
Elektro pohon BL180M BL DF
Přijímač  DSMX Ultra Micro AS3X RX/BL (SPMAS6410NBL)
Vysílač  Doporučen Spektrum min. 4 kan. DSM2/DSMX
Serva  (2) A2030L, (2) A2030LO
Baterie  LiPol 7,4 V 200 mAh 25C
Nabíječ  2S DC LiPol s balancérem

Výkonný pohon
Dmychadlo Delta V 180 28mm je optimalizováno pro 
střídavý motor BL180 a baterii LiPol E-flite 200mAh 
2S, která poskytne dostatečnou dobu letu. Průtok 
vzduchu trupem je vyřešen pro dodávku přesného 
množství vzduchu do dmychadla. To dokáže velmi 

rychle akcelerovat bez zbytečných ztrát a po přidání 
plynu model ihned reaguje a zrychluje.

Na plný plyn
UMX Habu je vyroben z tuhé pěnové hmoty, která je 
nejen velmi lehká, ale i pevná. Takže bez problémů 
poletíte maximální rychlostí po celou dobu letu. Díky 
dobře viditelnému zbarvení můžete létat i do větší 

vzdálenosti, aniž by došlo ke ztrátě orientace. Model 
je ihned po vybalení připraven k letu pro Váš maxi-

mální letový Jet zážitek.

Přesné řízení
Přijímač DSMX® se systémem řízení AS3X nabízí 
nejvyšší míru přesnosti a stabilizace za letu. Zcela 

nový letový zážitek díky nejnovější technologii, která 
dokáže vodit model jako po šňůře. I v mírném větru 
je let stabilní a uspořádaný. Systém AS3X je elek-

tronický systém, který pomáhá stabilizovat let i UMX 
Habu 180.


